Leesveldtje 3 - schooljaar 2020-2021 - november 2020

Covid-19
Na de eerste hectische maand september belandde Jacob van Liesveldt in oktober
in wat rustiger vaarwater voor wat betreft het aantal positief geteste leerlingen en
medewerkers. Begin oktober noteerden wij zelfs twee weken met slechts een
enkele positief geteste leerling en medewerker. Maar zoals op veel gebieden volgt
Jacob van Liesveldt de trend in de maatschappij. Het oplopende aantal
besmettingen in Nederland ging ook niet voorbij aan onze school. Sinds de
herfstvakantie neemt het aantal meldingen weer langzaam toe. Als rector sta ik
regelmatig in contact met de artsen van de GGD. Zij bevestigen dat de situatie in
lijn is met de regionale ontwikkelingen. Met de invoering van de mondkapjesplicht,
welke door leerlingen en medewerkers uitstekend wordt nageleefd, en de
voortdurende aandacht voor hygiëne en social distance verwachten we de
verspreiding in te perken. Vanzelfsprekend zullen wij niet aarzelen om aanvullende
maatregelen te treffen als de situatie daartoe aanleiding geeft.
W.M. van den Eshof
rector
Op zaterdag naar school?
Afgelopen drie zaterdagen kwamen in totaal 113 leerlingen, voornamelijk uit de
eindexamenklassen, vrijwillig naar school. Ze deden dit om zich extra voor te
bereiden op de komende toetsweek en het eindexamen.
In kleine groepjes werd hard gewerkt aan scheikunde, natuurkunde, wiskunde,
biologie en economie. Dit alles onder leiding van enkele docenten en wat oudleerlingen van onze school. Er werd instructie gegeven, leerlingen konden al hun
vragen stellen en natuurlijk werd er hard gewerkt aan oefenopgaven.
De leerlingen gaven na de lessen vaak aan dat ze het gevoel hadden nu beter
voorbereid en met meer zelfvertrouwen de toetsweek in te gaan. Alles bij elkaar was
het dus toch een uitstekende besteding van een deel van de zaterdag.
Examenvreestraining
Een beetje gespannen zijn voor het examen kan soms best nuttig zijn. Maar wanneer
leerlingen er zo veel last van hebben dat hun prestaties eronder lijden, is het soms
ook een plaag. Voor deze leerlingen wordt dit jaar een cursus "Beter Omgaan met
Examenvrees" gegeven.
Tijdens de training leren leerlingen hoe ze zich kunnen ontspannen en hoe ze hun
negatieve gedachten om kunnen zetten in positieve, helpende gedachten.
Na de eerste toetsweek kunnen leerlingen uit de examenklassen zich voor de
training aanmelden. Informatie en aanmelding bij mevrouw Dijkstra
(m.dijkstra1@penta.nl) of via de mentor.

Voorlichtingsavond dyslexie voor ouders en leerlingen van klas 1
Op donderdagavond 5 november 2020 is er een voorlichtingsavond over dyslexie op
het Jacob van Liesveldt. Zo'n vier procent van de bevolking heeft last van dyslexie.
Dyslexie kan met name op school erg lastig zijn. We zullen die avond onder andere
spreken over de problemen die kunnen ontstaan door dyslexie en ook wordt er
besproken welke oplossingen de school voor die problemen kan bieden.
Dit cursusjaar zijn er enkele leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben op
school gekomen. Verscheidene leerlingen komen wellicht in aanmerking om in april
te worden getest door het bureau Microconsult. De kosten voor het onderzoek door
Microconsult komen voor rekening van de ouders.
De ouders van leerlingen (en de leerlingen zelf) met een dyslexieverklaring en
ouders van leerlingen (en de leerlingen zelf) die het begeleidingstraject voor dyslexie
ingaan, zullen van mij een uitnodiging voor deze avond krijgen. Uiteraard zijn ook
alle andere belangstellenden van harte welkom! De voorlichtingsavond begint om
19.30 uur.
Mevrouw Van Heukelom, dyslexiebegeleidster
Deutsch macht Spaß - Applaus für Suus van Noordennen!
In het voorjaar hadden de leerlingen uit 4A de kans om bij
het vak Duits deel te nemen aan een literatuurwedstrijd.
Hun docente, mevrouw Van Beek-Borawitz wist in totaal
veertien van haar in totaal 45 leerlingen te motiveren om
deel te nemen aan de 28ste editie van een Duits-Nederlandse
literatuur-vertaalwedstrijd. Er moest een passage uit een
recent verschenen werk met de titel ‘Enteignung’, dit jaar
van de Oostenrijkse auteur Reinhard Kaiser-Mühlecker,
vertaald worden en er was de keuze uit twee aanvullende
creatieve schrijfopdrachten.
Door de corona-perikelen werd de feestelijke prijsuitreiking
in de Duitse Ambassade in Den Haag van mei uitgesteld tot
september. Maar ook dan was door de tweede corona-golf
helaas geen mogelijkheid tot een feestelijk ontvangst en
idem prijsuitreiking. Erg jammer voor Suus die onder 150
deelnemers de vierde plaats heeft bemachtigd. Hieraan was
als prijs een tegoedbon van honderd euro verbonden. Naast een gestreamde
prijsuitreiking op 29 september jl. met veel toespraken hebben wij het feest in de
klas ingehaald. Suus werd in de bloemetjes gezet, ontving een mooi Duits boek en
de hele klas mocht meegenieten, want er waren diverse koeken voor iedereen.
Applaus voor alle deelnemers en een daverend applaus voor Suus!
Een trotse docente Duits, mevrouw Van Beek-Borawitz

Het vak levensbeschouwing
Inmiddels werk ik een jaar als docent levensbeschouwing op de Jacob van Liesveldt.
Juist nu we in de samenleving en als onderwijsinstellingen zoveel meemaken
vanwege de corona-crisis, is het extra relevant om met leerlingen bezig te kunnen
zijn met wat we ook wel ‘levensbeschouwelijk vormingsonderwijs’ noemen: wat is
het leven, welke vragen komen er op je af, vanuit welk perspectief kijk je ernaar,
hoe handel je, waar put je hoop uit, etc. Vanaf het moment dat in maart de scholen
gesloten werden, tot aan het eind van het schooljaar, kreeg het vak
levensbeschouwing gestalte via weektaken. Het leverde een heel andere manier van
werken op, maar met mooie resultaten en een ander type interactie met
leerlingen. In het huidige schooljaar worden ook de lessen levensbeschouwing
grotendeels weer klassikaal (hybride) gegeven en dat ervaar ik als docent heel
waardevol. Nu de situatie rondom corona onzeker blijft en dit op allerlei manieren
doorwerkt in de samenleving en voor individuen, is de mogelijkheid om met
leerlingen in groepsverband in gesprek te zijn over levensbeschouwelijke
onderwerpen niet alleen belangrijk en vormend, maar vooral ook iets om enthousiast
over te zijn.
Mevrouw Posthuma-Grinwis
Vanuit de mediatheek
Door ziekte of andere omstandigheden kan je gedwongen worden thuis te blijven.
Toch kan je ook dan gebruik blijven maken van de mediatheek. Vraag uw
zoon/dochter eens of ze de app van de mediatheek al hebben, want met
de Aura Library app kun je vanaf je smartphone of tablet zoeken in de collectie van
de mediatheek, reserveren, verlengen, recensies schrijven en nog veel meer.
Hieronder een korte beschrijving over het downloaden van de gratis app.
Zoek op Aura Library
Download de app
Je moet aangeven op welke school je zit
Volgorde is Plaatsnaam, Schoolnaam
Ga door naar Aura Library
Vul je lenerscode in
(dit is je leerlingnummer zonder jl ervoor)
Vul je wachtwoord in
(dit is jl+je leerlingnummer Bijvoorbeeld jl170000)
Kies “Log in”
Boete betalen is dus echt niet meer nodig!
Mevrouw Heijlema

Activiteitenkalender november / begin december
Dag

Datum

Tijd

Activiteit

ma

02-11-20

Leesveldtje nummer 3

ma

02-11-20

eerste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V

di

03-11-20

toetsweek SE1 4M/5H/6V

di

03-11-20

wo

04-11-20

scholingsdag personeel (leerlingen vrij)

wo

04-11-20

Masterclass PO 1.2

do

05-11-20

toetsweek SE1 4M/5H/6V

do

05-11-20 18:30/19:30

voorlichtingsavond mavo en vwo (voor groep 7 en 8 + ouders)

do

05-11-20

voorlichtingsavond dyslexie

vr

06-11-20

toetsweek SE1 4M/5H/6V

ma

09-11-20

toetsweek SE1 4M/5H/6V

di

10-11-20

toetsweek SE1 4M/5H/6V

di

10-11-20

19:30

wo

11-11-20

08:30

wo

11-11-20

wo

11-11-20

do

12-11-20 18:30/19:30

voorlichtingsavond havo (voor groep 7 en 8 + ouders)

vr

13-11-20

wiskunde Alympiade/wiskunde-Bdag 5V en 5H-wiD

di

17-11-20

MUNO

di

17-11-20

wo

18-11-20

MUNO

wo

18-11-20

Masterclass PO 1.4

do

19-11-20

MUNO

do

19-11-20 18:30/19:30

voorlichtingsavond tto en masterclass (voor groep 7 en 8 + ouders)

ma

23-11-20

publiceren cijfers toetsweek SE1

ma

23-11-20

uitreiken uitnodigingen voor ouderspreekavond

di

24-11-20

DSD II schriftelijke examens

di

24-11-20

uitreiken Commitment Report tto bovenbouw

di

24-11-20

wo

25-11-20

Masterclass PO 1.5

do

26-11-20

inleveren inschrijvingen ouderspreekavond

di

01-12-20

Leesveldtje nummer 4

wo

02-12-20

do

03-12-20

do

03-12-20

uitreiken rooster ouderspreekavond 08-12

vr

04-12-20

sinterklaasviering (lesrooster volgens een dinsdag, 7e lesuur evt.

15:00

training juniormentoraat 3

19:30

vergadering directie met ouderraad
10:30

inhaalmoment toetsweek SE1
Masterclass PO 1.3

20:00

16:30

VMR-vergadering

20:00

09:00

09:00

13:00

extra mentoravond klas 1 (10 minuten gesprekken)

careerday 4H en 5V voor lln NT&NG profiel

Masterclass PO 1.6
13:30

15:15

PWS-middag 4M

vieren met mentor, daarna sluit de school)

